
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 18.10. 2021  
          v kanceláři OSH Trutnov  

 

Začátek: 16:00 hod.  

Přítomní:  
Členové VV: 

Miloslav Bárta, Černý Jan, Julie Burdychová (2), Borůvka Pavel (3), Beran Jiří (4), 

Čtvrtečka Petr (5), Dufek Jiří (6), Bc. Čápová Dana (7), Bc. Podolník František (9), 

Lánský Vratislav, Řehůřek Petr. 

Omluveni: Hepnar Petr, Sedláček Oldřich, Bc. Schreier Václav. 
 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Řešení vzniklé situace v kanceláři OSH TU. Zajištění nouzového stavu – přizvána 
Anna Volšičková pracovnice kanceláře KSH 

3) Doručení výpovědi pracovnici kanceláře Stanislavě Kubíčkové 

4) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovníka kanceláře 

5) Různé: a) informace o předání kanceláře 

6) Závěr 
 

 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Starosta OSH Trutnov Miloslav Bárta přivítal všechny přítomné a seznámil je s 

programem jednání. Zapisovatel byl navržen Jiří Beran, ověřovatelé zápisu Petr 

Čtvrtečka, Petr Řehůřek 

Usnesení č.2021/72: VV OSHTU schvaluje program jednání.  
Hlasování: PRO: 11 
Usnesení č.2021/73: VV OSHTU schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
Hlasování: PRO: 11 

 

2) Řešení vzniklé situace v kanceláři OSH TU 

I. Kraus – smlouva mezi KSH/OSH. KSH poskytne svoje pracovnice do doby než 

bude přijata nová pracovnice kanceláře OSH. Návrh smlouvy bude předložen. 

Burdychová J. – je potřeba dát na stránky OSH informaci o omezené činnosti 

kanceláře. Dle dohody bude kancelář otevřena každou středu od 8:00 do 16:00 hod. 

Probíhá rozprava – co nejrychleji zadat výběrové řízení na novou pracovnici – P. 

Brůvka zašle vzor ke schválení. 



3) Doručení výpovědi paní Kubíčkové 

Starosta – předkládám podepsanou výpověď od paní Kubíčkové – jde o výpověď 

dohodou. 

Beran – v tom případě jde o výpověď podanou v rozporu s usnesením VV. 

Usnesením č. 2021/17 VV z minulého jednání bylo dohodnuto podání okamžité 

výpovědi podle § 55. 

Beran – máme k dispozici čistopis výpovědi podle paragrafu, p. Bárta podepíše zde 

na místě a někdo doručí ještě dnes osobně paní Kubíčkové. Pokud se nepodaří 

doručit osobně potom se pošle další den doporučeně v obálce s červeným pruhem. 

Zítra 19.10. 2021 ráno předá pan starosta přístupové údaje apod pro A. Volšičkovou, 

tak aby bylo možné mimo jiné zaslat paní Kubíčkové výplatu za měsíc záři, přesnou 

výši mzdy zjistíme z účetnictví. Nutno započíst dovolené apod. 

Usnesení č.2021/74: VV OSHTU schvaluje proces předání výpovědi pracovnici 

kanceláře. Předání přístupových hesel apod. starostou pro A. Volšičkovou, která 

mimo jiné zašle výplatu p. Kubíčkové za měsíc září.  
Hlasování: PRO: 10   Zdržel se: 1 – Řehůřek Petr 

 

4) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovníka kanceláře 

 

Borůvka – zašlu všem členům VV návrh znění výběrového řízení pro novou 

pracovnici. Připomínky do 22.10. vyvěšeno bude do 15.11. Rozprava co by měla 

nová pracovnice splňovat a jaké požadavky ve výběrku budou. 

Usnesení č.2021/75: VV OSHTU schvaluje přípravu a vyvěšení výběrového řízení na 

novou pracovnici kanceláře OSH. 

Hlasování: PRO 11 

5) Různé 

Předání kanceláře – Bárta – základní věci jsou předané. Ve středu je zde jednání  

OKRR – starosta bude chtít předání kanceláře, inventuru. Potom dáme termín a je 

potřeba přítomnost člena VV. 

J. Černý – navrhuji aby při výše uvedeném byla vyloučena osoba p. Kubíčka.  

Shromáždění představitelů – je potřeba poslat pozvánky – Julka se hlásí připraví a 

rozešle. 

Bárta – změna členů komisí, nebude Kubíčková (prezence a mandátová komise) 

Julka – navrhuji náhradníka – Miroslava Zubričanová 

Podolník – nemůže být v komisi, přijedu později. 

Rozpočet na rok 2022 – nemůžeme schválit, nejsou podklady, nutno pokračovat 

v rozpočtovém provizoriu. 



Občerstvení pro shromáždění – Borůvka – zjistím a pošlu návrh na zákusky. 

Návrh na čestné uznání a medaile pro Dubenec, předáno starostovi. 

Usnesení č.2021/76: VV OSHTU schvaluje 

Pokračující předání kanceláře – středa při jednání OKRR 

Příprava a rozeslání pozvánek na shromáždění – Julka Burdychová 

Doporučení udělení medailí a čestných uznání – po kontrole starostou. 

Hlasování: Pro  11 

 

Miloslav Bárta poděkoval všem přítomným za účast.  
Konec jednání 18:15 hod.  

Předsedající: Miloslav Bárta ..........................................  
 

Zapisovatel: Jiří Beran           ..........................................  
 

Ověřovatel: Petr Řehůřek        ..........................................  
 

Ověřovatel: Petr Čtvrtečka       …………………………… 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


